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CampinCampinCampinCampin

Midden in het rustieke Overijsselse landschap Salland

ligt de gezellige gezins/seniorencamping Heino.

Een ideale camping voor de kinderen, met o.a. veel

speelattributen op de kampeervelden en een grote

overdekte speeltuin.

De camping biedt uitstekende voorzieningen en komt 

daarmee ruimschoots tegemoet aan alle wensen van 

onze gasten. Op het goed onderhouden terrein vindt u 

royale plaatsen voor tourcaravans, tenten en campers.

en gun uw kinderen

het plezier va
n

Camping Heino!
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op verhaal ko
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  in gastvrij 
Overij ...

Aan gastvrij Overijssel heeft al menigeen zijn hart

verloren. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt wat

deze provincie allemaal te bieden heeft.

Schitterende natuur met als hoogtepunten de

Lemelerberg, Sallandseheuvelrug/Holterberg en de

streken rondom Ommen en Nijverdal.

Naast de rust en ruimte van natuurgebieden zijn

er de Hanzesteden Zwolle en Deventer en diverse

pretparken, zoals Avonturenpark Hellendoorn,

Attractiepark Slagharen, Dinodrome en Plopsaland.

Centraal gelegen in Salland ligt Heino, een dorp

met goede voorzieningen een gezellig centrum.

In Heino en vlak daarbuiten vindt u o.m. museum

Het Nijenhuis en een mooie fietsroute langs de

maar liefst 6 prachtige havezathes.

Tevens is er een speciale wandelroute door de

beeldentuin van kasteel Het Nijenhuis.

De knooppunten-fiets/wandelroutes in Overijssel

leiden u langs de mooiste plekjes en bieden u nog

meer fiets/wandelgemak.

Vanaf de camping kunt u 3 wandelroutes lopen.



* dierenweide 

* chill-ruimte met

 gratis wifi

* sportveld

* beachvolleybal 

* jeu de boules  

* wasserette 

* winkelhoekje

* ook autovrije velden

* kleine speelvijver

 met zandstrandje

* gezellig restaurant

 De Remise

* wifi (met code)

* snackbar

* recreatieruimte

* overdekte speeltuin

* grote pannakooi

De ruim opgezette toiletgebouwen met douches, wasgelegenheden en toiletten zijn

modern ingericht en worden goed schoongehouden. Er is een aparte 1-persoons

ruimte met haardroger en kaptafel. Het gebruik van het sanitair is door middel

van een faciliteitensleutel. Deze kunt u tegen betaling opwaarderen op de receptie.

* luxe overdekt zwembad met 

  - grote waterglijbaan van 26 meter 

  - apart peuterbad binnen 

  - apart peuterbad buiten 

  - bubbelborrelbank

* moderne toiletgebouwen met

  - douches        - kindertoiletten

  - familiedouches   - kinderwastafels

  - mindervalide-toilet en doucheruimte

  - douches met temperatuurregeling

  - babyroom met magnetron      
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Volop zwemplezier voor iedereen in

het schitterende overdekte zwembad

van Camping Heino (diepte: 1.40 mtr) 

Voor de kinderen is er natuurlijk de lange

waterglijbaan en borrelbank.

De kleinsten kunnen terecht in een apart

kleuterbad met niveauverschil en mini-glijbaan.

Tevens is een buitenzwembadje voor de

kleinere kinderen.
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Het recreatieprogramma krijgt u op de receptie en

staat op de infoborden en op onze website.

Download de Camping Heino-app

voor het complete recreatieprogramma

en informatie

De activiteiten van het recreatieteam vinden

plaats op verschillende binnen- en buitenlocaties

op de camping.
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CampinCampinCampinCampin...en het recre
atieteam

is volop in d
e weer

met uw kinderen...

Tijdens alle schoolvakanties en het hoogseizoen

van het noorden organiseert het recreatieteam 

dagelijks activiteiten voor jong en oud.

Gedurende de gehele maanden juni en september

is er een activiteitenprogramma voor senioren.

Voorts staan er op bijna alle velden speel-

attributen, zodat u uw (klein)kinderen 

gemakkelijk in de gaten kunt houden. 

Ook is er een grote overdekte speeltuin.

Een aantal velden zijn autovrij en alle

velden hebben één entree.

CampinCampinCampinCampin...uw kinderen kri
jgen

het nogal dru
k...

op Camping Heino
...

De kinderen kunnen dagelijks 

met Herby de dromentrein 

meerijden over de camping naar 

het theater. 

...meerijden met

...meerijden met

       Herby over de
       Herby over de

               camping...
               camping...
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               camping...



Gezellige speelvijver met zandstrandje

De speelvijver met het zandstrandje is speciaal ingericht

voor kleine kinderen, zodat u ze gemakkelijk in de

gaten kunt houden. 

U en uw kinderen kunnen hier ook

volop vertier vinden: gezellig een

partijtje voetballen op het sportveld,

broodjes bakken of georganiseerde

activiteiten.

Bij de speelvijver staat een klimtoren

van 10 meter, waar uw kinderen onder

begeleiding kunnen klimmen, en tevens

is een originele handboogschietbaan.

De speelvijver met het zandstrandje

voldoet aan de wettelijke normen en

wordt volgens de keuringsregels

getoetst.

CampinCampinCampinCampinCampinCampinCampinCampin...gezellige sp
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Sportvoorzieningen zijn er volop op

Camping Heino. Er zijn o.a. een

sportveld en een beachvollybalveld.

Tijdens alle schoolvakanties en het

hoogseizoen van het noorden

organiseert het recreatieteam diverse

sporttoernooien voor onze gasten.

In het voor- en naseizoen worden er

tevens diverse activiteiten voor ouderen

georganiseerd met o.a. aquajogging o.l.v.

een gediplomeerde instructrice, kubb,

jeu de boules, excursies, fiets-tochten,

muziekavonden, klootschieten en

handboogschieten.

Jeu de boulesbanen

Jeu de boules is een gezellig spel voor

jong en oud.

Camping Heino beschikt over negen goed

onderhouden jeu de boulesbanen, centraal

gelegen bij het zwembad en de speeltuin.

In het voor- en najaar is er goede verlichting

bij de banen.
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Iets te vieren? Een familiedag?

Gezellig een weekendje weg met

meerdere gezinnen en toch uw

eigen privacy?

Op Camping Heino kunt uw voordelig

meerdere chalets huren en daarbij

gebruikmaken van alle luxe faciliteiten

van de camping.

 
 Ook zijn groeps-

 
 activiteiten te boeken

 
bij de Remise.

 
Informeer naar de

 
mogelijkheden.

Camping Heino verhuurt luxe 5-pers. kampeer-

lodges, comfortabele 4- en 5-pers. chalets,

4-pers. stacaravans en moderne 2- en 3-pers.

trekkershuisjes.

De chalets zijn gesitueerd aan de rand van de

camping op een apart veld, met veel privacy

en uitzicht op de landelijke omgeving.

De kampeerlodges, stacaravans en trekkers-

huisjes staan verspreid op de camping.

U kunt gebruikmaken van alle faciliteiten

en recreatieactiviteiten die de camping te

bieden heeft.
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De Remise

Het gezellige trefpunt van Camping Heino

is De Remise. Dit sfeervolle restaurant met

royaal zonneterras biedt u vele mogelijkheden.

Het terras heeft uitzicht over het speelplein

met speeltoestellen, springkussen en het

buiten-kinderzwembad.

Bij de bar is een biljart en zijn dartborden.

De grote zaal wordt gebruikt voor activiteiten

als shows, bingo e.d..

In het restaurant van De Remise, waar de

eigenaar zelf de kok is, kunt u terecht voor

een kopje koffie, een drankje of lekker

en betaalbaar eten. De gevarieerde kaart

biedt u smakelijke lunchgerechten, royale

plates en uitgebreidere à la carte gerechten.

Voor de lekkere trek tussendoor of afhalen

is er een uitgebreide snackbar.
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Camping Heino
Schoolbosweg 10,  8141 PX  Heino

telefoon (0572) 39 15 64
www.campingheino.nl

GPS: 52, 26 22  -  06, 16 50

Heino (ca. 6500 inw.) is dankzij de centrale ligging 

vanuit het hele land goed bereikbaar met de auto of

het openbaar vervoer. (station op 4 km)

Camping Heino ligt ca. 3 km van Heino, 7 km van

Raalte, 15 km van Zwolle, 25 km van Deventer en

20 km van het toeristische Ommen.
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Alle voordelen die camping 

Heino te bieden heeft kunnen 

we u natuurlijk niet in een 

beknopte folder laten zien.

Het is daarom altijd goed

om vooraf even een kijkje te 

komen nemen op onze goed 

verzorgde camping. 

Dat is prima te combineren

met een dagje uit in Overijssel.

Ook u zult dan zien dat een

vakantie in Overijssel eigenlijk 

dubbel de moeite waard is.

Tot ziens dus?

/campingheino

/campingheino
Download onze

campingheino-app


